
    
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. 

Poz. 1027 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ  

ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych 
do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 

2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 974) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku konieczności przewozu niewypałów i niewybuchów, których moc wybuchu dla pojedynczej 

sztuki jest większa od mocy wybuchu nieopakowanych 10 kg TNT oraz o wymiarach przekraczających możliwości 

techniczne pojemników lub innych urządzeń ograniczających możliwość ich destrukcyjnego oddziaływania na  

pojazd i otoczenie przystosowanych do wybuchu do 10 kg TNT, nie stosuje się wymogów określonych w ust. 2 i 3, 

jeżeli w pojazdach są zamontowane pojemniki wypełnione przeciwwstrząsową warstwą piasku zmieszanego 

z trocinami umożliwiające ułożenie niewypałów i niewybuchów.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 

i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 

1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352. 




